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Ret til fuld tid 
Regional implementering 
Aftalen gælder for medarbejdere ansat efter Sundhedskartellets basisoverenskomst på regionens 
hospitaler/sygehuse. 

Aftalen træder i kraft den 1. oktober 2008 

Aftalen gælder for deltidsansatte med en ansættelseskvote på 29 timer pr. uge eller mere, der ikke har 
et tidsbegrænset ansættelsesforhold 

Aftalen gælder for perioden 1. oktober 2008 til 31. marts 2011 

Et ønske om fuld tid skal fremsættes.skriftligt 

Region Syddanmark skal senest 3 måneder fra det tidspunkt, hvor en ansat omfattet af aftalen 
skriftligt fremsætter ønske om fuld tid, imødekomme ønsket. 

Regionen kan imødekomme et ønske om at arbejde på fuld tid ved at tilbyde en fuldtidsstilling til en 
ansat omfattet af aftalen på et af regionens hospitaler/sygehuse eller ved, til vedkommendes 
deltidsansættelse, at tilbyde supplerende timer, der erlægges på hospitalet/sygehuset eller i helt 
særlige tilfælde på et af regionens øvrige hospitaler/sygehuse. 

I Region Syddanmark tilstræbes det, at de supplerende timer tilbydes inden for samme geografiske 
enhed. Med geografisk enhed menes her de enkelte sygehuse under 

• Sygehus Lillebælt: Vejle Sygehus, Give Sygehus, Fredericia Sygehus, Kolding 
Sygehus, Middelfart Sygehus 

• Universitetshospitalet: Odense, Svendborg, Faaborg, Nyborg, Ringe, Ærøskøbing 
• Sydvestjysk Sygehus: Esbjerg, Brørup, Grindsted, 
• Sygehus Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, Aabenraa 

Regionen og den enkelte med arbejder kan i forbindelsen med imødekommelsen af et ønske om fuld 
tid drøfte en udvidelse af arbejdsopgaver samt ændringer i arbejdstidens placering. 

Medarbejdere, der ikke ønsker at tage imod den af regionen tilbudte ansættelse på fuld tid, kan alene 
på ny fremsætte ønske om ansættelse på fuld tid inden for rammerne i Aftale om deltidsansattes 
adgang til højere timetal. 
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